
PROJEKT                                      

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”                                   

nr 4(98)/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian 

Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015 

§1 

Działając na podstawie § 19 pkt. 1 litera b Statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina” (tekst 

jednolity z dn. 16.12.2015r.), Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015  

§ 2 

1. Punkt 4  otrzymuje brzmienie: 

Zespół na podstawie materiałów dostarczonych przez wykonawców badań przygotowuje 

zgodnie z przyjętym harmonogramem oceny (ewaluacji) „Raport z wdrażania LSR” dla 

Walnego Zgromadzenia Członków w następujących obszarach: 

 

 

2. W załączniku nr 1 do Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015 w Tabeli  

1 Elementy podlegające ewaluacji Wdrażanie LSR otrzymuje brzmienie: 

Stopień 

realizacji 

celów  

i wskaźników 

Zarząd LGD 

 

 Ankiety beneficjentów - 

CASI 

 Sprawozdania 

beneficjentów – CASQ 

 Rejestr danych LGD – 

DESK RESEARCH 

Ocena dokonywana 

w I kwartale 2019 

oraz w 2023 roku 

Okres objęty 

pomiarem:  

3 lata  

Ocena celowości  

i trafności założeń 

realizowanych  

w ramach LSR. 

Określenie stopnia 

realizacji poszczególnych 

celów w celu realizacji 

Raz na pół roku 

Biuro LGD 

Po każdym 

naborze 

Zarząd LGD 

Ocena roczna  

w latach 2016–

2022, dokonywana 

w pierwszym 

kwartale roku 

następującego po 

roku ocenianym 

Biuro LGD 

Ocena dwuletnia 

dokonywana w terminach:  

I kwartał 2018, I kwartał 

2020, I kwartał 2022 roku 

Zarząd LGD 

Biuro LGD 

Ocena dokonywana  

w I kwartale 2019 oraz  

I kwartał 2022 roku 

Zarząd 

Organ Decyzyjny -  

Rada 

 Harmonogram 

rzeczowo-

finansowy LSR 

 Wykorzystanie 

budżetu LSR 

Przebieg 

konkursów 

 

Efektywność  

promocji  

i aktywizacji 

lokalnej 

społeczności 

 Efektywność pracy 

biura i organów LGD  

w tym ocena 

pracowników 

 Efektywność 

świadczonego 

doradztwa 

 Sposób przepływu 

informacji 

 Stopień realizacji 

celów i wskaźników 

– ocena dokonywana 

w I kwartale 2019 

oraz I kwartał 2022 

roku. 

 Funkcjonalność  

stosowanych 

kryteriów wyboru 

operacji i procedur 
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kalendarzowe 

poprzedzające 

termin oceny 

przyjętego 

harmonogramu osiągania 

wskaźników wskazująca 

czas realizacji 

kluczowych efektów 

wdrażania LSR 

Harmonogram 

rzeczowo-

finansowy 

LSR 

Biuro LGD 

(ocena własna) 

 Rejestr danych –  

DESK RESEARCH 

Raz na pół roku. 

Okres objęty 

pomiarem: 

półrocze 

poprzedzające 

termin oceny 

Ocena zgodności 

ogłaszanych i 

realizowanych projektów 

z harmonogramem 

określonym w LSR. 

Wykorzysta-

nie budżetu 

LSR 

Biuro LGD 

(ocena własna) 

 Rejestr danych –  

DESK RESEARCH 

Raz na pół roku 

Okres objęty 

pomiarem: 

półrocze 

poprzedzające 

termin oceny 

Ocena zgodności  

i wysokości 

wydatkowania środków 

finansowych  

z przyznanego budżetu na 

poszczególne zadania. 

Jakość 

stosowanych 

kryteriów 

wyboru 

operacji  

i procedur 

 

 Zarząd LGD  

 Organ 

decyzyjny - 

Rada 

 Badania ankietowe wśród 

wnioskodawców, 

prowadzone za 

pośrednictwem strony 

internetowej 

Stowarzyszenia –  

CASI I CAWI 

 Opinia członków Rady  – 

studium przypadku 

Ocena dokonywana  

w I kwartale 2019 

oraz I kwartał 2022 

roku. 

Okres objęty 

pomiarem:  

3 lata  

kalendarzowe 

poprzedzające 

termin oceny 

Ocena adekwatności 

przyjętych kryteriów oraz 

ich skuteczność jako 

instrumentu 

pozwalającego wybrać 

operacje najlepiej 

przyczyniające się do 

rozwoju obszaru  

i osiągnięcia celów  

i wskaźników Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

§ 3 

Przyjmuje się tekst jednolity Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015/1z, który jest 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Za uchwałą głosowało:                                                                                                                                     

Przeciw uchwale głosowało:                                                                                                                

Wstrzymało się od głosu:                

            Sekretarz WZC                                                              Przewodniczący WZC 

 

…………………………………                                    ………………………………………...  
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Uzasadnienie do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 4(98)/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w 

sprawie zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015 

W związku z osiągnięciem kamieni milowych w Planie działania na 2018 rok oraz 

brakiem środków finansowych na przeprowadzenie ewaluacji „jakości stosowanych 

kryteriów wyboru operacji i procedur” przez podmiot zewnętrzny w I kwartale 2019 oraz  

w I kwartale 2022 zgodnie z zapisami Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015, 

ewaluację jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur przeprowadzi Zarząd 

stowarzyszenia, który w chwili dysponuje danymi pochodzącymi z monitoringu w zakresie  

stopnia realizacji celów i wskaźników LSR. Podjęcie uchwały zmieniającej Procedurę monitoringu 

i ewaluacji nr 05/2015 w tym zakresie jest zasadne także ze względu na zobowiązania 

wynikające z Wytycznych Ministar Rolnictwa I Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W wytycznych 

zalecana jest ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez niezależnego ewaluatora w latach 

2020-2022 wykonana wspólnie dla kilku LGD.  

 


